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INTRODUÇÃO 

O novo Coronavírus, designado SARS-CoV-2, tem-se propagado 
rapidamente por todo o Mundo, tendo levado a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) a declarar o Estado de Situação de Emergência de Saúde 
Pública.  

Até à data, estão já confirmados alguns casos em Portugal e, de 
modo a mitigar a evolução da epidemia na população, é aconselhada às 
entidades públicas e privadas a elaboração de um Plano de Contingência 
de Ação ao COVID-19, tendo por base as orientações da Direção Geral de 
Saúde (DGS). 

Assim sendo, de acordo com as orientações da DGS e da Direção 
Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), foi criado pela Escola de 
Artes de Penacova, em estreita colaboração com a Biblioteca Municipal 
de Penacova, com quem a Escola de Artes de Penacova partilha as 
instalações, e com o Agrupamento de Escolas de Penacova, com quem 
tem alunos em comum, o presente Plano de Contingência para o 
COVID-19. Estas três entidades pretendem, através de um esforço 
conjunto, mitigar ao máximo as limitações e constrangimentos que a 
presente situação poderá causar ao funcionamento de todas as 
instituições. 

O Plano de Contingência para o novo Coronavírus SARS-CoV-2, 
agente causal da COVID-19, estabelece assim os procedimentos a adotar 
perante qualquer membro da comunidade escolar com sintomas desta 
infeção. Este Plano pode ser atualizado em qualquer momento, tendo 
em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19. 

As situações não previstas neste documento devem ser avaliadas 
caso a caso. Em caso de epidemia deve ser ativado o Plano de 
Emergência Municipal do Município de Penacova. 
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ENQUADRAMENTO DA QUESTÃO 

O QUE É O CORONA VÍRUS – COVID-19 

COVID-19 é o nome oficial atribuído pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) à doença provocada por um novo coronavírus (SARS-COV-
2). Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 
2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, estando já 
confirmados casos em muitos outros países. 

Os coronavírus são um grupo de vírus que pode causar infeções ao 
nível do sistema respiratório, podendo ser parecidas com uma gripe 
comum ou evoluir para uma doença mais grave, como uma pneumonia. 

Apesar de se tratar de um novo vírus e ainda não existir um total 
conhecimento sobre este, sabe-se que é diferente dos outros, apesar de 
ter alguma semelhança (geneticamente) ao SARS. É necessário mais 
tempo de investigação para se conseguir apurar todas as suas 
características e qual o tratamento mais adequado. 

A OMS decidiu atribuir um nome que fosse fácil de transmitir e que 
não indicasse nenhuma localização geográfica, um animal ou grupo de 
pessoas. O nome, COVID-19, resulta das palavras “corona”, “vírus” e 
“doença” com indicação do ano em que surgiu (2019). 

Assim, SARS-CoV-2 é o nome do novo coronavírus que foi detetado 
na China e que significa “síndrome respiratória aguda grave – 
coronavírus 2”. A COVID-19 é a doença que é provocada pela infeção do 
coronavírus SARS-CoV-2. (Fonte: www.sns24.gov.pt) 

 

MODO DE TRANSMISSÃO 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

● Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

● Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

● por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem 
(inferiores a 1 mícron) 

 

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é 
suportado no conhecimento sobre os primeiros casos de COVID-19 e 
sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. 
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A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que 
esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, 
através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando 
uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas 
ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. 

O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo 
coronavírus e, em seguida, o contato com as mucosas oral, nasal ou 
ocular pode também conduzir à transmissão da infeção. 

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta 
infeção. (Fonte: DGS 2020) 

 

PRINCIPAIS SINTOMAS 

Os sintomas da COVID-19 são semelhantes aos de uma gripe, 
como por exemplo: 

● febre 

● tosse 

● falta de ar (dificuldade respiratória) 

● cansaço 

Algumas pessoas podem ter ainda dores, congestão e/ou 
corrimento nasal, garganta inflamada ou diarreia. Em casos mais graves 
da doença, os sintomas podem evoluir para pneumonia grave com 
insuficiência respiratória aguda, falência renal e, até mesmo, levar à 
morte. 

 

TEMPO DE INCUBAÇÃO 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-
se entre 2 a 12 dias, segundo as últimas informações publicadas pelas 
Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos 
contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última 
exposição a caso confirmado. 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as 
vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de 
transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).  
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

PREVISÃO DO IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ARTES 
DE PENACOVA 

 
ATIVIDADE LETIVA  

Em caso de ausência de um docente, as aulas serão remarcadas 
num horário a combinar com o Encarregado de Educação. O mesmo 
acontecerá em relação às eventuais faltas dos alunos, na expectativa de 
que a sua progressão académica não fique prejudicada.  

Em caso de ausência de assistentes operacionais, procurar-se-á 
que exista uma estreita colaboração com a coordenação da Biblioteca 
Municipal de Penacova, de forma a que o acompanhamento dos alunos 
e os serviços de limpezas fundamentais sejam sempre assegurados. Em 
caso de necessidade, estes serviços serão assegurados por colegas com 
outras funções. 

 

SERVIÇOS ADMINISTRATVOS 

 Os serviços administrativos funcionarão conforme estabelecido no 
horário de funcionamento afixado à entrada da Escola de Artes de 
Penacova ou, em alternativa, de acordo com a disponibilidade das 
funcionárias com competências para essas funções. 

 

ENCERRAMENTO DA ESCOLA 

O eventual encerramento das atividades letivas só acontecerá por 
deliberação da Direção Pedagógica após recomendação do Delegado de 
Saúde e da DGEstE ou por despacho governamental. 
 

PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS  

REGRESSO DE DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO  

Os docentes, funcionários, alunos e restante comunidade escolar 
que tenham regressado ou que tenham estado em contacto próximo e 
direto com quem tenha regressado de países ou zonas de risco para a 
infeção pelo SARS-CoV-2, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias 
subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a 
temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar 
atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar 
cumprimentos sociais com contacto físico.  
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Quaisquer alterações ao seu estado de saúde devem ser comunicadas 
de imediato à linha SNS 24 (808 24 24 24), que analisará o risco em 
concreto e dará as devidas recomendações/orientações.  

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DIÁRIA 

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-   -
as bem durante pelo menos 20 segundos;  

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso 
da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;  

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  
• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de 

seguida;  
• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as 

mãos;  
• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou 

contaminadas com secreções respiratórias; 
• Não trocar ou emprestar instrumentos musicais, sejam eles de que 

tipo forem. Instrumentos comuns a vários alunos, como é o caso 
dos pianos, devem ser desinfetados regularmente; 

• Manter distanciamento nas condutas de comportamento social, 
ou seja, evitar beijos e apertos de mão. 

 

MEDIDAS A TOMAR NA PRESENÇA DE UM CASO SUSPEITO 

DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

Todos os membros da comunidade escolar devem reportar à 
Direção Pedagógica qualquer situação de doença com sintomas e 
ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de 
COVID-19. Nas situações em que o docente ou funcionário com sintomas 
necessita de acompanhamento, o colega ou funcionário mais próximo 
deve prestar esse auxílio. No caso de a suspeita recair sobre um aluno, 
esse acompanhamento é obrigatório. 

A pessoa responsável pela assistência ao elemento com sintomas 
deve colocar, momentos antes de se iniciar essa mesma assistência, uma 
máscara de proteção e luvas descartáveis. Deve cumprir também as 
precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos, 
após o contacto com o caso suspeito. 

A Direção Pedagógica comunicará à Direção do Agrupamento de 
Escolas de Penacova e à Dr. Paula Silva, responsável pela Biblioteca 
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Municipal de Penacova, qualquer situação identificada nas suas 
instalações. 

 

MEDIDAS DE ISOLAMENTO  

A colocação de algum membro da comunidade escolar numa área 
de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados, 
tendo como principal objetivo evitar a propagação da doença 
transmissível no serviço e na comunidade. 

Partilhando a Escola de Artes de Penacova e a Biblioteca Municipal 
de Penacova as mesmas instalações, tomou-se a decisão conjunta de 
que a sala de isolamento será a Sala 7. A opção por este espaço deve-se 
à proximidade com as instalações sanitárias e por estar numa zona 
menos movimentada das instalações. Tem também acesso privilegiado 
à saída de emergência do piso -1 que tem uma rampa de acesso, 
possibilitando em caso de necessidade, a rápida retirada do caso 
suspeito das instalações. O modo de acesso a este camarim é também 
bastante simples: basta deslocar-se através das escadas até ao piso -1 e 
percorrer o corredor por detrás do Auditório. 

Nas instalações do polo da Escola de Artes de Penacova em São 
Pedro de Alva, a sala de isolamento é a Sala 1, localizada no piso -1. O 
acesso a esta sala é feito ou através das escadas exteriores ou pelas 
rampas de acesso no interior do edifício. 

 

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO  

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem 
apresente como critérios clínicos infeção respiratória aguda (febre ou 
tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos.  

 

PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO – ANEXO 1 

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso 
suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19, informa a Direção da 
EAP (preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre na escola, 
dirige-se para a sala de isolamento, apresentada anteriormente. Já na 
sala de isolamento, contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24).  

Nas situações necessárias, o responsável acompanha o aluno até à 
área de “isolamento”. Quem acompanha o aluno, docente ou 
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trabalhador não docente com sintomas, deve cumprir as precauções 
básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos.  

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou 
acompanhante) quanto a sinais e sintomas e ligação epidemiológica 
compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após a avaliação, o SNS 
24 informa o seguinte:  

CASO NÃO SUSPEITO DE COVID-19 CASO SUSPEITO DE COVID-19 

Definição dos procedimentos 
adequados à situação clínica 

apresentada. 

O SNS 24 contacta a Linha de Apoio 
Médico da DGS para validação da 

suspeição. 

 

Da validação por parte da Linha de Apoio Médico da DGS podem 
resultar dois cenários:  

CASO SUSPEITO NÃO VALIDADO CASO SUSPEITO VALIDADO 

Caso encerrado para infeção por 
COVID-19, definindo o SNS24 os 

procedimentos habituais e adequados 
à situação clínica apresentada. 

A DGS ativa o Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM), o Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge (INSA) e a Autoridade de Saúde 
Regional, iniciando-se a investigação 

epidemiológica e a gestão de 
contactos. 

 

Perante um caso suspeito validado, a Direção Pedagógica informa 
de imediato a Delegada Regional de Educação do Centro sobre a 
existência do caso suspeito validado.  

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados 
laboratoriais, que por sua vez informa a Autoridade de Saúde Local que 
comunica esses resultados e: 

CASO SUSPEITO NÃO CONFIRMADO CASO SUSPEITO CONFIRMADO 

Caso encerrado para infeção por 
COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais de limpeza e 
desinfeção. Perante este cenário, são 
desativadas as medidas do plano de 

contingência. 

A sala de isolamento deve ficar 
interditada até à validação da 
descontaminação (limpeza e 

desinfeção) pela Autoridade de Saúde 
Local, que é a única entidade com 

autoridade para esse procedimento. 
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Na situação de caso confirmado deve ser:  

• Providenciada a limpeza e desinfeção (descontaminação) da sala 
de “isolamento”;  

• Reforçada a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 
frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente 
confirmado e com maior probabilidade de estarem contaminadas;  

• Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se 
encontrava o doente confirmado (incluindo materiais e 
equipamentos utilizados por este);  

• Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico 
(com espessura de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com 
abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador 
licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 
biológico.  

 

PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS  

Considera-se por “contacto próximo” quem não apresenta sintomas 
mas que teve ou pode ter tido contacto próximo com um caso 
confirmado de COVID-19. 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser 
de:  

ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO 

- Quem partilhou as mesmas salas ou 
zonas (até 2m) com o caso confirmado; 

 

- Quem esteve face-a-face ou em 
espaços fechados com o caso 

confirmado; 
 

- Quem partilhou loiça (pratos, copos, 
talheres), toalhas ou outros 

objetos/equipamentos que possam 
estar contaminados com expetoração, 

sangue ou gotículas respiratórias com o 
caso confirmado. 

- Quem teve contacto esporádico 
(momentâneo) com o caso confirmado 
(ex. em movimento/circulação durante 

o qual houve exposição a 
gotículas/secreções respiratórias 

através de conversa face-a-face superior 
a 15 minutos, tosse ou espirro); 

 

- Quem prestou assistência ao caso 
confirmado, desde que tenha seguido 

as medidas de prevenção (ex. utilização 
adequada de meios de contenção 
respiratória; etiqueta respiratória; 

higiene das mãos). 

Tem sintomas de COVID-19? 

Sim Não 

Procedimento de Caso Suspeito Situação encerrada para COVID-19 
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Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos 
próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a 
caso confirmado. 

 

RESPONSÁVEIS DE SAÚDE E SEUS CONTACTOS 

Linha SNS 24 
808 24 24 24 

Centro de Saúde de Penacova  
239 470 040 

Administração Regional De Saúde Do Centro, IP 
Telefone: 239 796 800.  

Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde 
do Centro, IP 
Telefone: 239 488 282/3/4 
saudepublica@arscentro.min-saude.pt 

ACES-Baixo Mondego  
Drª Sara Silva  
913 893 400 
srsilva@arscentro.min-saude.pt 

DGEstE 
239 798 800 

Câmara Municipal de Penacova 
239 470 300 

Bombeiros Voluntários de Penacova 
239 477 469 

 



 



ANEXO 1 – SITUAÇÃO DE TRABALHADOR / ALUNO COM SINTOMAS DE COVID-19 

Trabalhador / Aluno INFORMA Direção/Professor/Assistente Operacional e DIRIGE-SE 
PARA A SALA DE ISOLAMENTO 

 

SNS 24 adota procedimento de acordo com 
a situação clínica apresentada 

SNS 24 CONTACTA LINHA DE APOIO 
MÉDICO (LAM) 

Trabalhador / Aluno 
(acompanhante) 

INFORMA a Direção 

Direção INFORMA o 
Trabalhador / Aluno / EE da 

validação do caso 

INEM TRANSPORTA 
Trabalhador / Aluno para o 

Hospital de Referência 

CASO SUSPEITO NÃO 
VALIDADO 

CASO SUSPEITO VALIDADO 

PROCESSO ENCERRADO 
PARA COVID-19 

SNS 24 adota 
procedimento de 

acordo com a 
situação clínica 

apresentada 
 

Direção INFORMA 
Delegado de 

Saúde da situação 
clínica do 

Trabalhador /Aluno 

COLHEITA de AMOSTRAS 
BIOLÓGICAS 

CASO INFIRMADO 

CASO CONFIRMADO 

A Direção: 
- Interdita o acesso à sala de 

isolamento; 
- Colabora com a Autoridade 

de Saúde Local na 
identificação dos contactos 

próximos do 
trabalhador/aluno; 

- Informa os trabalhadores / 
alunos dos procedimentos; 

- Informa o delegado de 
saúde. 

Autoridade de 
Saúde Local 

INFORMA a Direção 
dos resultados 

laboratoriais A Direção providencia a limpeza 
e desinfeção da sala de 

isolamento. 

A Autoridade de Saúde Local levanta a 
interdição da sala de isolamento após a 

descontaminação 

A Autoridade de Saúde Local informa a DGS das 
medidas implementadas 

PROCESSO 
ENCERRADO PARA 

COVID-19 

Autoridade de 
Saúde Local 

INFORMA a Direção 
dos resultados 

laboratoriais 
negativos 

TRABALHADOR / ALUNO COM SINTOMAS 

Professor/Assistente Operacional CONTACTA A 
DIREÇÃO alertando para a situação e presta a 

assistência necessária ao Trabalhador 

Professor/Assistente Operacional CONTACTA A 
DIREÇÃO alertando para a situação e presta a 

assistência necessária ao Aluno. É contactado o 
Encarregado de Educação (EE) 

Trabalhador / Aluno (acompanhante) CONTACTA SNS 24 
808 24 24 24 

CASO NÃO SUSPEITO CASO SUSPEITO 

SNS 24 QUESTIONA Trabalhador / Aluno (acompanhante) 
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